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Desastres Naturais, os Novos Invasores - Reagir ou Agir? 

 

A história da humanidade, para além da epopeia de progresso que conduziu às 

sociedades modernas, é também uma longa sucessão de fracassos frente a 

catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, que causaram um rol de vítimas e 

destruições incalculáveis.  

 

Muito da ansiedade, que hoje perdura, tem origem num sentimento de impotência 

face às manifestações catastróficas, cuja origem e compreensão permanecem, de 

certo modo, inacessíveis à razão humana”, diz “António Magalhães” numa sua 

publicação sobre desastres naturais. 

 

O Mundo de hoje caracteriza-se pela cada vez maior elevação do conhecimento, 

onde a informação circula em tempo real, a importância da opinião pública é 

crescente e onde cenários de pressupostas crises nos são repetidas vezes 

transmitidos pelos media, em doses massivas de “informação”. 

 

Explosões, acidentes ferroviários, marítimos, aéreos ou de tráfego, agressões ao 

ambiente, incêndios, ameaças nucleares, radiológicas, biológicas ou químicas, 

terrorismo, tomam uma amplitude exponencialmente preocupante. 

 

Mas também os desastres naturais sustentados pelas alterações climáticas e cada 

vez mais devastadores, mais repentinos e com períodos de retorno menos 

alargados. 

 

Estas alterações climáticas que sempre foram registadas ao longo de milhares de 

anos são hoje um problema pelo facto do seu ritmo ter sofrido no último século, uma 

forte aceleração. 

 

A mãe natureza é uma progenitora que abusa de nós. Fustiga-nos imprevisivelmente 

e nunca se sabe donde vêm os golpes. O solo pode enrugar-se como o oceano, a 

rocha ardente e o gás podem libertar-se das montanhas e as ondas rasgarem a 

terra. 
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A atividade humana foi apontada, em 2007, por cientistas especializados nesta área 

e reunidos sob o Painel Intergovernamental de Alterações Climáticas, como sendo a 

principal causa destas mudanças. 

 

Ao mantermos uma atitude inerte e apática perante esta questão, corremos o risco 

de sermos expostos a eventos climáticos extremos e imprevisíveis e com efeitos 

absolutamente nocivos para todo o planeta. 

 

Durante o ultimo século, os progressos científicos e tecnológicos permitiram-nos 

compreender muito melhor como as forças da natureza sustentam e destroem o 

ambiente terrestre. 

 

Sabemos agora que certas zonas do planeta são mais propensas a desastres, assim 

como também temos como adquirido uma capacidade limitada para os prever e um 

poder muito escasso, para reduzir as suas consequências. 

 

Todavia continuamos a cometer erros, sendo um dos mais graves acreditarmos que 

a nossa compreensão da natureza e o poder para a modificar é maior do que a bruta 

realidade demonstra. 

 

O colapso climático e ecológico parece ser o destino do Planeta à medida que as 

exigências humanas excedem a capacidade de auto-regeneração da Terra.  

 

O capital natural do mundo atingiu o valor de quase um terço acima da capacidade 

natural que a Terra tem para assegurar a nossa sobrevivência. E não tenhamos 

dúvidas, os futuros conflitos serão travados pela sobrevivência dos povos. 

 

As mudanças climáticas são assim uma das nossas maiores ameaças com 

consequências profundas e transversais a várias áreas da sociedade sejam elas 

económicas, politicas, religiosas, sociais ou ambientais. 

 

Numa publicação sobre desastres naturais “Lesley Newson” refere que: “embora 

tenhamos causado – e ainda estejamos a causar – importantíssimas alterações no 

mundo natural, não há nenhum perigo concreto de destruirmos a natureza em si… a 

seu tempo, tratará ela de nos destruir a nós…” 
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O grau relativo de imprevisibilidade, quer quanto ao local onde poderão acontecer, 

quer quanto ao impacto que produzirão, faz deste tipo de eventos uma preocupação 

permanente e diária. 

 

Se tempos houve em que se considerou, de uma forma empírica, que as sociedades 

modernas estavam mais resguardadas destas catástrofes, episódios recentes 

vieram demonstrar o contrário. Tsunamis, Furacões, Sismos, Situações 

Meteorológicas Adversas, Ondas de Frio ou de Calor, Secas, Cheias, são exemplos 

e provas de que as forças da natureza não escolhem nem data, nem hora, nem local 

para revelar o seu poder. 

 

O crescimento inato das sociedades, muitas vezes descomedido e até autista face 

às regras do planeamento, do ordenamento do território e do conhecimento profundo 

já consolidado face aos riscos, veio transformar muitas zonas do globo em 

autênticas bombas relógio, tornando-nos seguramente muito mais vulneráveis. 

 

Mas a apatia de grande parte da população, que não considera importante prevenir-

se contra as emergências, porque não está nos seus hábitos, porque os reputa de 

acontecimentos improváveis, que só acontecem aos outros e em relação aos quais 

atribui obrigação exclusiva aos Estados assumir providências, é também fator de 

grande preocupação. Cada cidadão deve ser também um participante ativo da sua 

proteção e da proteção dos outros. 

 

É no presente que se estabelece a nossa existência e onde se determina aquilo que 

será o nosso futuro coletivo. 

Todos nós precisamos de um planeta vivo e seguro, e todos temos que ser 

responsáveis por atingir estes objetivos. 

 

Paulo Gil Martins 
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